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O POR QUE DESTE MATERIAL?

Resolvi criar este material pois em todos os cursos que ministro, atendimentos que
realizo, ou tirando dúvidas pelas redes sociais, SEMPRE me deparo com pedras que
não são 100% verdadeiras. Sempre tem alguém que me trás uma dessas pedras falsas
e eu tenho a triste tarefa de as informar que foram enganadas.
Esse cristais são queimados, tingidos ou feitos em laboratório e possuem o único
intuito de gerar dinheiro. Quem os cria e vende não leva em conta que muitas pessoas
leigas no assunto acabam os comprando esperando efeitos energéticos específicos que
não existem nessas peças. Ou seja, são enganadas!
Como trabalho todos os dias com a Cristaloterapia e sei de seu potencial como
ferramenta de promoção de saúde e acredito nos cristais como auxiliares no
desenvolvimento dos seres humanos, resolvi criar esse material para que o maior
número de pessoas possa aprender sobre essas falsificações e parem de ser
enganadas.

CITRINO(QUEIMADO)
QUEIMADOS

NATURAIS

O Citrino, em sua grande maioria, é uma Ametista queimada. Sim, eles a colocam no forno e depois de
uma determinada temperatura ela muda de cor e fica do amarelo claro ao marrom. Gato que virou Lebre,
não uso energeticamente pois foi muito alterada e sua frequência original violeta virou amarela. Usemos
apenas como adorno.
Procure SEMPRE pelo CITRINO NATURAL, esse sim é de verdade. Se não estiver escrito CITRINO NATURAL,
a chance é gigantesca de ser queimado.
PS: Sabe aquelas drusas (agregados de cristais) de citrino que parecem de ametista, com varias pontinhas
do mesmo tamanho? Todas queimadas!

OLHO DE BOI(QUEIMADO)
QUEIMADO

NATURAL

Agora vamos para a segunda pedra queimada deste material. A maioria das pessoas
não sabe que esse cristal também é queimado. Falo do OLHO DE BOI, ele é muito
parecido com o Olho de Tigre porém com uma cor avermelhada. Ele é parecido com o
OLHO DE TIGRE pois ele É um olho de tigre queimado, exatamente como fazem com a
ametista que vira citrino, o olho de tigre vira olho de boi.
Ou seja, mais uma para a coleção de pedras falsas, e que vai virar apenas enfeite. Para
uso terapêutico não serve.

ÁGATAS (TINGIDAS)

As ágatas tingidas talvez sejam as campeãs de falsificação e vendas. Todas as pedras acima são tingidas,
juro! O que eles fazem é colocar corante em um ácido específico que penetra na ágata e não sai mais.
Aí me perguntam, por que eles fazem isso Edu? Pois as ágatas geralmente são cinzas, escuras e não
muito vendáveis. Com esse corante elas chamam a atenção e vendem muuuito mais, simples assim!
E não se enganem, algumas pessoas dizem que é só molhar a pedra para saber se ela é tingida, pois ao
molhar o corante sairia da pedra e você veria que é tingida. MENTIRA! Essas ágatas podem ser molhadas
à vontade e o corante não sai. Fiquem de olho aberto!

HOWLITA AZUL (TINGIDA)
TINGIDA

NATURAL

Aqui temos outro cristal tingido. É a Howlita, um cristal muito bonito de cor branca com
veios cinza. Antigamente vendiam a Howlita Azul como Turquesa, atualmente essa
imitação está tão manjada que agora a vendem apenas como howlita azul, como se
essa cor fosse natural. Só que não!
Seja como Turquesa Falsa ou Howlita Azul, esse cristalzinho azul à esquerda da foto é
mais um exemplo de pedrinhas falsas que não devemos usar para fins terapêuticos.

TURQUESA FALSA (SINTÉTICA)

SINTÉTICA

NATURAL

A Turquesa é um dos cristais mais falsificados do mercado, algumas delas são realmente difíceis de
identificar à olho nu. Acima, à esquerda, mostro um exemplo de uma Turquesa totalmente fake,
uma resina, mas que engana muita gente. No caso desta peça podemos identificar pela
temperatura da “pedra” que é bem menos fria que as pedras normais.
Existem várias outras falsificações, SEMPRE que forem comprar turquesas desconfiem, é muito
mais fácil achar pedras falsas do que verdadeiras.
As duas turquesas da foto, à direita, são verdadeiras, sendo a de cima do Tibet e a de baixo dos
Estado Unidos.

PEDRA DO SOL FALSA (SINTÉTICA)

SINTÉTICA

NATURAL

Eis a pedra campeã de enganação do mercado. De longe a Pedra do Sol falsa é a mais vista em jóias,
pingentes e colares. Também conhecida como GOLDSTONE essa é uma pedra 100% fake, feita na china,
um vidro. Alguns dizem que ela tem efeitos energéticos por ser feita de minerais naturais, ou que ela foi
criada por uma fraternidade de Monges Alquimistas Italianos e é muito forte. Me desculpem, para mim
tudo isso é história para viabilizar sua venda, a verdade é que ela é feita em uma fábrica na CHINA e não
tem efeito energético nenhum. Pelo menos essa é minha opinião.
Ou vocês preferem uma pedra fake da China a um cristal criado durante milhões de anos pela sabedoria
da natureza e que foi criado com um propósito, assim como todas as criações da natureza? Vocês
decidem! A original vem da Índia.

PEDRA DA LUA FALSA (SINTÉTICA)

SINTÉTICA

NATURAL

A Pedra da Lua falsa também é uma resina ou vidro feito na China, e antigamente era
vendida como OPALINA, em algumas lojas ainda o é. Como com o nome OPALINA ela não
vendia muito, mudaram para pedra da lua. Deu certo! Agora ela é vista em diversos colares,
brincos e até jóias. Que tristeza!
Essa pedra imita a Pedra da Lua indiana, que tem um brilho azulado, essa da foto (à direita)
não dá para ver tão bem o brilho azulado.
Algumas pessoas a usam apenas por acharem bonita, mesmo sabendo ser falsa, não tenho
nada contra, apenas não pensem que ela vai atuar como um cristal natural de pedra da lua
pois isso ela não poderá fazer nunca!

MALAQUITA(SINTÉTICA)

SINTÉTICA

NATURAL

A malaquita foi a última das pedras fake a ser desenvolvida por esse mercado de
falsificações ou “imitações”, pelo menos foi a última que eu ví. Fiquei meio em choque
quando descobri, mas faz parte!
Como aqui também temos uma resina, ela costuma ser menos fria que a malaquita normal
e para quem conhece a malaquita da para ver a diferença de forma gritante nesta
falsificação. Veja na foto acima!
Tomem cuidado, a Malaquita é uma das pedras que mais amo e vale muito a pena ser
usada. A original e não a fake.

PEDRA ESTRELA E DA MATA(SINTÉTICA)

SINTÉTICA

SINTÉTICA

A pedra estrela é uma invenção totalmente comercial, não existe uma pedra estrela
verdadeira. A da Mata idem, não existe de verdade na natureza. Aqui fica fácil ver como eles
pegaram a fórmula da pedra do sol falsa e apenas mudaram de cor. É um vidro com glitter,
simples assim!
Pode até ser bonita, e realmente é, mais é falsa!

SILICIUM(SINTÉTICA)

Essa pedra é uma nova falsicação, ou cristalização de laboratório, como eles preferem chamar. A
conheço como Silicium e uma vez uma aluna a viu em uma loja como “Vassoura de Elfo”. Haja
criatividade!
Não preciso nem dizer que para fins energéticos não serve para nada neh?
Para quem conhece, ela lembra uma Hematita Arco-Íris, mais é muito mais porosa.

PARA FINALIZAR

Queridos (as), quem me conhece sabe que meu trabalho é sincero. Criei esse material por
amor ao reino mineral e a Cristaloterapia, e respeito ao próximo!
Que possamos ajudar as pessoas a aprenderem sobre essas atrocidades comerciais e com isso
ir trazendo mais seriedade e respeito para esse mercado. Tudo bem se algumas pessoas não
acreditam nos cristais, respeito a opinião delas! Mas também precisam nos respeitar e NO
MÍNIMO nos informar quando algo não for verdadeiro. Exijamos a verdade!
TODAS AS FOTOS, TEXTO, OU QUALQUER OUTRA COISA DESTE MATERIAL É 100% DE VOCÊS,
PODEM USAR NOS SEUS CURSOS, AULAS, REDES SOCIAS. PODE ATÉ COLOCAR O NOME DE
VOCÊS E DIZER QUE VOCÊS QUE FIZERAM, O MAIS IMPORTANTE É INFORMAR AS PESSOAS.
LÓGICO, SE QUISEREM CITAR MEU NOME NOS CRÉDITOS EU FICAREI MUITO GRATO. SE NÃO
QUISEREM TAMBÉM, SEM RESSENTIMENTOS. GRATO!

